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εντοπίσει το αίτιο που προκαλεί τη σοβαρή επι-
πλοκή στα παιδιά. Οι κοινοί ιοί, οι οποίοι προ-
καλούν οξεία ιογενή ηπατίτιδα (ιοί ηπατίτιδας 
A, B, C, D και E), δεν έχουν ανιχνευθεί σε κα-
νένα από τα περιστατικά. Αντίθετα, έχει ανι-
χνευθεί ένας συνηθισμένος αδενοϊός, ο F41, 
σε τουλάχιστον 74 περιπτώσεις παιδιών, ενώ 
ο SARS-CoV-2 εντοπίστηκε σε 20 περιπτώσεις 
από αυτές που εξετάστηκαν. Επιπροσθέτως, 
σε 19 παιδιά ανιχνεύθηκε ταυτόχρονη μόλυν-
ση SARS-CoV-2 και αδενοϊού, ενώ κανένα παι-
δί δεν είχε εμβολιαστεί για κορωνοϊό.

Ο καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος επισημαίνει ότι εί-
ναι ανησυχητικό πως το φαινόμενο δεν έχει το-
πική έξαρση, αλλά φαίνεται ότι ταξιδεύει και 
εξαπλώνεται. 

«Ο F41, που εντοπίστηκε στην πλειοψηφία των παιδιών, 
είναι ένας κοινός και ως επί το πλείστον ήπιος ιός γαστρεντε-
ρίτιδας. Ενα πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για μια με-
τάλλαξη του συγκεκριμένου αδενοϊού, αν και ο F41 ανήκει 
στην οικογένεια των DNA ιών που είναι περισσότερο στα-
θεροί και δεν μεταλλάσσονται εύκολα, αντίθετα από τους 
RNA ιούς, στους οποίους ανήκουν ο κορωνοϊός και η γρί-
πη, που έχουν την ικανότητα να μεταλλάσσονται», αναφέ-
ρει ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Ενα άλλο πιθανό σενάριο για το μυστηριώδες αίτιο είναι 
να υπάρχει εμπλοκή του κορωνοϊού. Στο Ισραήλ διαπίστω-
σαν ότι ένα ποσοστό των παιδιών είχε νοσήσει με COVID-19 
τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από την εμφάνιση της ηπα-
τίτιδας. Οπως εξηγεί ο καθηγητής Γ. Σουρβίνος, διερευνά-
ται το ενδεχόμενο να υπάρχει μια συλλοίμωξη του αδενοϊ-
ού με τον κορωνοϊό ή ο SARS-CoV-2 να προηγείται του F41 
και να προκαλεί το υπόβαθρο για την επιπλοκή της οξείας 

ηπατίτιδας. «Για τον λόγο αυτόν έχει εισαχθεί 
η εξέταση αντισωμάτων για κορωνοϊό στη δι-
εύρυνση όλων των περιστατικών», δηλώνει ο 
Γ. Σουρβίνος. 

Νέος ιός
Από τον πλευρά του, ο καθηγητής Ανδρέας 
Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής 
Παιδιατρικής Εταιρείας, εκτιμά ότι η δυσκολία 
της επιστημονικής κοινότητας να εντοπίσει το 
αίτιο αυξάνει τις πιθανότητες να πρόκειται για 
έναν νέο ιό. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό το 
σενάριο, υπάρχει ο φόβος μιας νέας επιδημίας, 
από την οποία δεν θα διαφύγουν και οι ενήλικοι. 

«Είναι θέμα χρόνου να δούμε περιστατικά 
και στην Ελλάδα», λέει ο Α. Κωνσταντόπουλος, 
ο οποίος επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό το ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμα το αί-
τιο. «Είναι πολλά τα ερωτήματα που δεν έχουν 
απαντηθεί από τους διεθνείς φορείς», εξηγεί ο 
καθηγητής, γεγονός που συνηγορεί υπέρ του 
ότι πρόκειται για άγνωστο αίτιο, είτε έναν νέο 
ιό είτε μια μετάλλαξη του κορωνοϊού ή του αδε-
νοϊού. «Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανόν 
να μεταπηδήσει και στους ενηλίκους, γι’ αυτό 
θα πρέπει να τηρούμε όλοι σχολαστικά τα μέ-
τρα προφύλαξης», τονίζει ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και καταλήγει 
ότι είναι ενθαρρυντικό ότι τα κρούσματα μέ-
χρι τώρα είναι μεμονωμένα και σποραδικά.

Ενας ακόμα παράγοντας, ο ρόλος του οποίου 
παραμένει υπό διερεύνηση, είναι η εξασθένη-
ση του ανοσοποιητικού συστήματος των παι-
διών λόγω της καραντίνας. Σύμφωνα με αυτή 
τη θεωρία, τα παιδιά είναι περισσότερο ευά-
λωτα, γιατί δεν ήρθαν σε επαφή με τους ιούς 
που κυκλοφορούν, προκειμένου να αποκτή-
σουν αντισώματα και να οικοδομήσουν ένα 
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

Ωστόσο, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Ιωάννα 
Παυλοπούλου επισημαίνει ότι το σενάριο αυτό 
είναι λιγότερο πιθανό. «Ο λόγος είναι ότι έχουν 
καταγραφεί κρούσματα σε διάφορες χώρες 
που είχαν εντελώς διαφορετική πολιτική στην 
εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Παράλ-
ληλα, τα περισσότερα περιστατικά είναι παιδιά 
μικρής ηλικίας που δεν φορούν μάσκα, ενώ κά-
ποια κρούσματα είναι βρέφη που γεννήθηκαν 
μετά το lockdown», δηλώνει η Ι. Παυλοπού-
λου. Το ενθαρρυντικό είναι, σύμφωνα με την 
καθηγήτρια, ότι τα κρούσματα που έχουν κα-
ταγραφεί μέχρι τώρα δεν συσχετίζονται μεταξύ 
τους, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για 
έναν πολύ μεταδοτικό παράγοντα. Η Ι. Παυλο-
πούλου τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να είναι ευ-
αισθητοποιημένοι στους κανόνες υγιεινής, που 
συνίστανται στο πλύσιμο των χεριών, καθώς και 
στην έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων.

Η βρετανική έκθεση
Σύμφωνα με έκθεση Βρετανών επιστημόνων, 
υπάρχουν δύο σενάρια για τα αίτια πρόκλησης 
της οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά που διερευνώ-
νται. Πρόκειται είτε για κάποιον αδιευκρίνιστο 
παράγοντα, που επηρεάζει τα μικρά παιδιά και 
καθιστά τις λοιμώξεις από αδενοϊό πιο σοβαρές 
από ό,τι συνήθως, είτε για κάποιον παράγοντα 
που προκαλεί την προκειμένη ανοσοπαθολογία. 
Αυτός ο ενισχυτικός παράγοντας μπορεί να είναι:
f H ευαισθησία λόγω έλλειψης προηγούμε-
νης έκθεσης στο παθογόνο κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 
f Προηγούμενη λοίμωξη κορωνοϊού ή άλ-
λη λοίμωξη. 
f Ταυτόχρονη λοίμωξη με κορωνοϊό.  
f Εκθεση σε τοξίνη, φάρμακα ή άλλους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες. 
f Μια νέα παραλλαγή αδενοϊού, με ή χωρίς συ-
νεισφορά από κάποιον ενισχυτικό παράγοντα. 
f Ενα νέο παθογόνο που δρα είτε μόνο του 
είτε ως ταυτόχρονη λοίμωξη.  
f Μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού.
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  το ΙνστΙτούτο Παστέρ επισημαίνει πως 
τα εργαστηριακά δεδομένα από τη Βρετανία 
καταδεικνύουν ότι οι κοινοί ιοί που κυκλοφο-
ρούν στα παιδιά βρίσκονται αυτή την περίο-
δο σε υψηλότερα ποσοστά, σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει αξιο-
σημείωτη αύξηση και των αδενοϊών. Η αύξη-
ση εντοπίζεται ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 
1 έως 4 ετών. Οι επιστήμονες εικάζουν ότι η αυ-
ξημένη συχνότητα αυτής της οικογένειας των 
ιών είναι πιθανόν να συσχετίζεται με τα περι-
στατικά της ηπατίτιδας. Σύμφωνα με το Ινστι-
τούτο Παστέρ, τα συμπτώματα που πρέπει να 
κινητοποιήσουν τους γονείς είναι:
f Κιτρίνισμα του λευκού μέρους των ματιών 
ή του δέρματος (ίκτερος).
f Σκουρόχρωμα ούρα.
f Αποχρωματισμένα κόπρανα.
f Κνησμός στο δέρμα.
f Μυϊκό άλγος και αρθραλγία.
f Αίσθημα καχεξίας και/ή κόπωσης. 
f Απώλεια όρεξης.
f Κοιλιακό άλγος.
f Διάρροια και έμετος.

Τι πρέπει 
να προσέχουν 
οι γονείς


